•
Stanowisko Ministra Energii i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
podatku
stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o
zących
akcyzowym i niektórych innych ustaw do odbiorców końcowych prowad
działalność rolniczą.

oraz niektórych
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustaiy o podatku akcyzowym
m.in. rozwiązania
innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) wprowadza
inowanie ryzyka
dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców poprzez wyelim
Rozwiązania te
narażenia ich na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku.
rolniczą.
mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność
r. uznające niektóre
a
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwc 2014
ich za zgodne z
kategorie pomocy iy sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejsk
funkcjonowaniu Unii
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. J07 i 108 Traktatu o
ów zalicza podmioty
Europejskiej, do kategorii mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorc
I do Rozporządzenia
prowadzące działalność rolniczą. Wskazuje na to art. 1 Załącznika
two uważa się podmiot
Komisji (UE) NR 702/2014, zgodnie z którym za przedsiębiors
prawną. Obejmuje to w
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę
ek oraz firmy rodzinne
szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachun
lub organizacje prowadzące
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki
regularną działalność gospodarczą.
Komisji (UE) NR 702/2014 do
Ponadto zgodnie z art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia
kategorii:
mniej niż 50 pracowników
małych przedsiębiorstw zalicza się przedsiębiorstwo zatrudniające
10 milionów EUR;
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
niż 10 pracowników i
mikroprzedsiębiorstw zalicza się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
2mln EUR.
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
uznania za przedsiębiorcę zawiera
Rozporządzenie w katalogu warunków kwalifikujących do
oraz wielkość podmiotu. Wśród
wyłącznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej
dlatego też, jeżeli podmiot spełnia
warunków nie ma rodzaju prowadzonej działalności,
powyższe wymogi, jest uznawany za przedsiębiorcę.
(UE) NR 702/20 14 oraz ustawy z
Należy podkreślić, że przepisy Rozporządzenia Komisji
cie definiują mikroprzedsiębiorców i
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jednoli
e w ustawie z dnia 28 grudnia 2018
małych przedsiębiorców. Tym samym rozwiązania zawart
niektórych innych ustaw odnoszące się do
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
należy stosować do podmiotów
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
rolniczą, zatrudniających nie więcej
wykonujących działalność gospodarczą, w tym również
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